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Informasi Teknik 
 
No.    :     199     -  2020 
 

07 Februari 2020 

 
Kepada :  Semua Pihak yang Berkepentingan 
 
Perihal  : Laporan Singkat IMO Sub-Committee on Ship Design and Construction sesi 

ke - 7 (SDC 7) 
  
Ringkasan 
Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke – 7 dari IMO Sub-Committee on 
Ship Design and Construction (SDC 7) yang diselenggarakan dari tanggal 03 sampai dengan 07 
Februari 2020, bertempat di Kantor Pusat IMO di London. 

Informasi 
1. Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan 

pekerjaan BKI atau informasi yang dianggap penting untuk disampaikan. 
 

2. Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain: 
 

Nomor 
Agenda  

Topik 

3 Amendments to the Explanatory Notes to SOLAS chapter II-1 subdivision and 
damage stability regulations (resolution MSC.429(98)) 

5 Finalization of second generation intact stability criteria 

6 
Mandatory instrument and/or provisions addressing safety standards for the 
carriage of more than 12 industrial personnel on board vessels engaged on 
international voyages 

7 
Development of amendments to SOLAS chapter II-1 to include requirements 
for water level detectors on non-bulk carrier cargo ships with multiple cargo 
holds 

10 Amendments to the 2011 ESP Code 

11 Unified interpretation to provisions of IMO safety, security and environment-
related conventions 

12 
Review of mandatory requirements in the SOLAS, MARPOL and Load Line 
Conventions and the IBC and IGC Codes regarding watertight doors on cargo 
ships 

15 Any Other Business 
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3. Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Laporan 

singkat terkait isu teknis disampaikan pada lampiran dokumen ini. 
 

 
Informasi lebih lanjut 
Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke: 
 
BKI Statutory Division 
Yos Sudarso 38-40 
Jakarta, 14320 
Indonesia 
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 
Fax : +62 21 4390 1974 
Email : sta@bki.co.id         
 
 
 
     Direktur Operasi 
 
 
            -TTD- 
 
 
  MOHAMAD CHOLIL  
 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Informasi 
 
Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung 
jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau 
kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan 

mailto:sta@bki.co.id


Attachment of Technical Information No:   199    - 2020 Page 3 of 10 
 

INFORMASI SINGKAT TERKAIT SIDANG IMO OF “SUB COMMITTEE ON SHIP DESIGN AND 

CONSTRUCTION” SESI KE 7  (SDC 7) 

A. AMENDMENTS TO THE EXPLANATORY NOTES (EN) TO SOLAS CHAPTER II-1 SUBDIVISION 
AND DAMAGE STABILITY REGULATIONS (RESOLUTION MSC.429(98)) (Agenda Item 3) 
 
Draft explanatory note for SOLAS regulation II-1/7-2.5.5 
Explanatory notes (EN) yang baru dinilai tidak diperlukan karena pada amandemen baru SOLAS tidak 
terdapat perubahan arti persyaratan. 
 
Explanatory notes for SOLAS regulations II-1/17.1 and II-1/17.2 
Terdapat beberapa modifikasi terhadap EN untuk SOLAS regulasi II-1/17.1 dan 17.2, dengan tujuan 
untuk memberikan pencerahan terkait grandfathering. Referensi terhadap SOLAS regulasi  
II-2/9.4.1.1.2 juga telah digantikan dengan referensi yang diperbarui untuk regulasi II-2/9.4.1.1.3. 
 
Explanatory note for SOLAS regulation II-1/17.3 
Terkait regulasi ini, untuk dapat dinilai mampu mencegah lewatnya air ketika kapal sesekali terbenam 
(intermittently immersed) pada rentang stabilitas positif yang disyaratkan, pintu-pintu harus memenuhi 
standar kedap air (watertight) untuk minimum 1 m head of water. Dengan ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa pressure head mencukupi untuk penerapan persyaratan tersebut dan akan memberikan standar 
yang konsisten untuk approval pintu-pintu tersebut. Terdapat juga beberapa modifikasi terhadap label-
label gambar explanatory terkait, untuk lebih menyesuaikan dengan teks regulasi. 
 
Mengingat pintu-pintu ini terletak di atas geladak sekat, pintu tersebut harus memenuhi persyaratan 
kedap air (watertight) dan perlindungan terhadap api. Dalam konteks ini, telah disetujui bahwa pintu-
pintu ini dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan perlindungan terhadap api sesuai SOLAS chapter 
II-2, dan karena pintu ini bukan pintu kedap air yang memenuhi persyaratan regulasi II-1/13, 
pengecualian untuk pintu kedap air pada chapter II-2 tidak berlaku. Oleh karena itu, telah disetujui untuk 
memasukkan persyaratan tambahan yang sesuai untuk pintu-pintu tersebut, berdasarkan persyaratan 
pintu kedap air pada regulasi 13. 
 
Explanatory notes for SOLAS regulations II-1/7.7, 7-1.1.1 and II-1/7-1.1.2 
Telah disetujui bahwa EN untuk SOLAS regulasi II-1/7.7, II-1/7-1.1.1 dan II-1/7-1.1.2 dapat dimodifikasi 
untuk memperbaiki penjelasan. Dalam konteksi ini, telah disetujui untuk menambahkan ketentuan 
bahwa jarak di sisi lain geladak sekat atau geladak tidak diperkenankan melebihi 450 mm diukur dari 
ujung katup hingga sekat atau geladak. Telah disetujui juga untuk memasukkan klausa grandfathering 
yang diperlukan. 
 
Explanatory note for SOLAS regulation II-1/13.4 
Intervensi pada sidang pleno menginformasikan bahwa EN untuk SOLAS regulasi II-1/13.4 berpotensial 
untuk memperbolehkan hingga delapan pintu kedap air pada sekat kapal dengan dua ruang mesin yang 
dipisahkan oleh sekat memanjang, namun telah disetujui bahwa pengaturan potensial ini tidak realistis 
sehingga dinilai tidak diperlukan tindakan apapun. 
 
Semi-watertight sliding doors above the bulkhead deck 
Perihal SOLAS regulasi II-1/17, interpretasi opsi 1 (dokumen SDC 7/3/1) telah disetujui, yaitu dengan 
maksud untuk memasukkan pintu semi kedap air ke dalam pernyataan “non-application” pada SOLAS 
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regulasi II-2/9.4.1.1.5 untuk power-operated watertight doors. Dalam konteks ini, telah disetujui bahwa 
persyaratan SOLAS regulasi II-1/9.4.1.1.8, mengenai hose ports, tidak akan berlaku. 
 
Draft amendments to section 3 of MSC.1/Circ.1572  
Telah disetujui bahwa referensi yang benar pada footnotes 5 dan 6 pada Code on Alerts and Indicators, 
2009, (Resolusi A.1021(26)). 
Terkait paragraph 3.5.1 dan 3.5.4, disetujui bahwa untuk kapal penumpang, alarm harus diletakkan 
pada konsol operasi pusat di geladak navigasi. Untuk kapal kargo, alarm harus diletakkan di geladak 
navigasi. 
Telah disetujui pula bahwa revisi MSC.1/Circ.1572 hanya berlaku untuk kapal yang dibangun pada atau 
setelah 1 Januari 2020 atau sejak effective date circular yang telah direvisi. 
 
Guidance for SOLAS Regulation II-1/22.3 
Dengan memperhatikan bahwa SOLAS regulasi II-1/22.3 mengacu pada petunjuk yang diterbitkan oleh 
Organisasi (IMO) dimana Administrasi (Negara Bendera) harus mempertimbangkan ketika memberi 
otorisasi bagi pintu kedap air yang mungkin terbuka selama navigasi, disetujui bahwa tidak diperlukan 
petunjuk tertentu terkait ketahanan stabilitas (stability survivability) untuk kapal kargo. Untuk 
mendokumentasikan dan memastikan visibilitas terkait determinasi ini, Group setuju untuk memasukkan 
EN baru untuk regulasi II-1/22.3, menjelaskan bahwa untuk kapal kargo, otorisasi diserahkan pada 
kebijakan Administrasi (Negara Bendera). 
 

B. FINALIZATION OF SECOND GENERATION INTACT STABILITY CRITERIA (AGENDA ITEM 5) 
Memperhatikan laporan Intact Stability (IS) Correspondence Group bagian 1 dan 2 pada SDC 6, Sub-

Committee mempertimbangkan persoalan yang belum terselesaikan terkait dengan penyelesaian intact 

stability generasi kedua: 

1. merestruktur draft interim guidelines; 

2. mempersiapkan draft explanatory notes, dengan tujuan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan 

pada SDC 8. 

Draft Interim Guidelines for the Second Generation Intact Stability Criteria 

Laporan IS Correspondence group bagian 1 berisi draft interim guideline for the intact stability 

assessment of ship dynamics in waves sebagai draf instrument gabungan yang terdiri dari tiga set 

interim guidelines, sebagai berikut: 

1. guidelines on vulnerability criteria; 

2. guidelines on the specification of direct stability assessment procedures; dan 

3. preparation of operational limitations and operational guidance. 

Sub-Committee menyetujui laporan bagian 1 untuk memastikan bahwa kriteria yang disebutkan dalan 

draf Interim guidelines dapat dicoba sehingga dapat diperoleh pengalaman praktis ketika diterapkan 

untuk memungkinkan revisi ke depannya.. 
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Draft Explanatory Notes for the Second Generation Intact Stability Criteria 

Memperhatikan laporan IS Correspondence group bagian 2 dan dokumen yang dikirim oleh Member 

States, Sub-Committee menyetujui laporan secara umum dan memutuskan untuk membentuk Drafting 

Group. 

Pembentukan Drafting Group 

Dengan memperhatikan komentar dan keputusan pada sidang pleno, Sub-Committee setuju untuk 

membentuk Drafting Group dan diinstruksikan untuk: 

1. menyelesaikan draf Interim guidelines on intact stability criteria; 

2. mengembangkan lebih jauh draf Explanatory notes on the second generation intact stability criteria, 

jika waktu memungkinkan; 

3. mempersiapkan draf terms of reference untuk intersessional Correspondence Group on Intact 

Stability untuk pengembangan lebih jauh Explanatory notes on the second generation intact stability 

criteria. 

Setelah berdiskusi, Drafting group  setuju dengan hal-hal berikut: 

Finalization of the draft Interim guidelines on the second generation intact stability criteria 

 Draf Interim guidelines on the second generation intact stability criteria telah selesai. 

 Terkait dengan teks alternatif yang menjelaskan “calculation procedures of long-term indices for 

different vulnerability level 2 criteria”, Group setuju untuk mempertahankan struktur yang ada di 

Annex 1 SDC 7/5; 

 Persoalan yang belum terselesaikan dan review editorial untuk draf Interim guidelines: 

- perbaikan gambar “simplified scheme of the application structure” dapat digabungkan ke dalam 

draf explanatory notes yang akan diselesaikan ke depannya 

- terkait periode review untuk Interim guidelines, Group menghapus teks “four years after 

approval” karena seharusnya tidak perlu ada batasan kesempatan untuk mengamandemen. 

- review editorial secara komprehensif: 

.1 menghilangkan perbedaan antara stabilitas total dan parsial, 

.2 menyusun kembali urutan logika pemberlakuan untuk peningkatan readability, 

.3 memodifikasi logika sekuensial pada gambar pendukung, 

.4 memodifikasi definisi untuk “loading condition” dan “operational measures”, dan memasukkan 

definisi baru “fully loaded departure condition”, 

.5 mendefisikan “maximum service speed” dan “mean three-hour maximum amplitude”, 

.6 memodifikasi judul dengan mengganti “vulnerability criteria” menjadi “vulnerability criterion” di 

berbagai section, 

.7 memformulasikan ulang ketentuan terkait pamberlakuan langkah-langkah operasional untuk 

mode-mode tertentu. 

Finalization of the draft Explanatory notes 

Group setuju bahwa Explanatory notes tidak seharusnya tergabung dengan Interim guidelines dan agar 

diterbitkan dalam circular terpisah untuk memfasilitasi revisi ke depannya, tanpa harus 

mengamandemen Interim guidelines. 
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Mempertimbangkan laporan Correspondence group bagian 1; bagian 2; dan laporan Drafting group, 

secara umum Sub-Committee: 

1. menyetujui draft Interim Guidelines for the Second Generation Intact Stability Criteria dan draft 

circular MSC terkait 

2. mengesahkan draft Explanatory notes agar diterbitkan sebagai circular terpisah 

3. mempertimbangkan terms of reference untuk Correspondence Group in Intact Stability untuk 

pengembangan draft Explanatory notes lebih jauh. 

C. MANDATORY INSTRUMENT AND/OR PROVISIONS ADDRESSING SAFETY STANDARDS FOR 
THE CARRIAGE OF MORE THAN 12 INDUSTRIAL PERSONNEL ON BOARD VESSELS ENGAGED 
ON INTERNATIONAL VOYAGES (Agenda Item 6) 
 

Memperhatikan laporan Correspondence group yang dibentuk pada SDC 6, Sub-Committee 

mempertimbangkan beberapa persoalan yang belum terselesaikan berhubungan dengan 

pengembangan draft SOLAS Chapter [XV] dan draft new IP Code sebagai berikut: 

 mengenai pengaturan safe transfer untuk Industrial personnel, draft Code agar mempertimbangkan 

hazard terkait cuaca, kondisi laut, jarak penglihatan, komunikasi dan lain-lain. 

 persyaratan waktu peluncuran untuk meninggalkan kapal agar memperhatikan total personil di 

kapal. 

 persyaratan pelatihan untuk Industrial Personnel ketika kapal juga mengangkut barang berbahaya. 

Berdasarkan diskusi pada sidang pleno, Sub-Committee mencatat beberapa pendapat terkait 

permasalahan di atas. Karena itu, Sub-Committee setuju untuk membawa permasalahan tersebut untuk 

didiskusikan pada Working Group guna mendapat pertimbangan lebih jauh bersamaan dengan 

penyelesaian draft SOLAS Chapter XV dan draft IP Code. 

Establishment of the Working Group 

Sub-Committee setuju untuk membentuk kembali Working Group on Carriage of more than 12 Industrial 

Personnel on board Vessels engaged on International Voyages, dengan tugas untuk: 

1. menyelesaikan draft new SOLAS chapter XV; 

2. menyelesaikan bagian I hingga IV draft IP Code; 

3. melanjutkan pengembangan draft IP Code, jika waktu memungkinkan; 

4. mempersiapkan lembar check/monitoring bagian III untuk proses amandemen SOLAS; 

5. mempertimbangkan masukan yang dibutuhkan dari Sub-Committee PPR yang berhubungan 

dengan pengangkutan bahan kimia berbahaya terkait pengembangan IP Code pada sesi ini; 

6. draft permintaan spesifik untuk masukan dan nasihat dari CCC 7; 

7. mempertimbangkan kebutuhan masukan dari Sub-Committee HTW terkait pelatihan dan sertifikasi 

industrial personnel. 
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Setelah dilakukan diskusi, group menyetujui hal-hal berikut: 

Draft new SOLAS chapter XV  

 Application 

 Berlaku untuk kapal yang dibangun pada atau setelah tanggal chapter ini entry into force; 

 Berlaku untuk kapal yang dibangun sebelum tanggal entry into force dan mulai membawa 

industrial personnel setelah tanggal entry into force. 

 

 Matters related to high speed craft 

Dikarenakan kompleksitas persyaratan high-speed craft, group setuju bahwa kebutuhan untuk 

mempertimbangkan lebih lanjut draft chapter baru SOLAS untuk masalah terkait pengangkutan 

industrial personnel di atas high-speed craft. Karena itu, group mengusulkan untuk mengambil 

pendekatan dua fase ketika melakukan pengembangan ketentuan wajib dalam menyusun standar 

keselamatan untuk Industrial Personnel. Oleh sebab itu, group telah mempersiapkan draft SOLAS 

baru terkait high-speed craft untuk didiskusikan lebih lanjut oleh Correspondence Group, jika 

dibentuk kembali. 

Draft new IP Code. 

 Masukan dari Sub-Committee HTW  

Telah dipertimbangkan bahwa tidak diperlukan masukan dari Sub-Committee HTW pada 

penyusunan persyaratan untuk pelatihan industrial personnel dalam draft IP Code. 

 Carriage of dangerous goods on ships transporting industrial personnel 

Memperhatikan bahwa industrial personnel tidak terlibat dalam penanganan barang berbahaya dan 

bahwa barang berbahaya yang dibawa ke atas kapal oleh industrial personnel untuk aktivitas di 

lepas pantai dipertimbangkan sebagai kargo, maka group setuju untuk menghapus kata “training” 

dari draft part IV (Additional regulations for ships certified in accordance with SOLAS chapter I), 

regulasi 8.3 (Carriage of dangerous goods in solid form in bulk). 

Secara umum, Sub-Committee menyetujui keputusan-keputusan di atas dan membentuk kembali 

correspondence group untuk mendiskusikan lebih lanjut ketentuan pengangkutan Industrial Personnel 

di atas high-speed craft. 

 
D. DEVELOPMENT OF AMENDMENTS TO SOLAS CHAPTER II-1 TO INCLUDE REQUIREMENTS FOR 

WATER LEVEL DETECTORS ON NON-BULK CARRIER CARGO SHIPS WITH MULTIPLE CARGO 
HOLDS (Agenda Item 7) 
 
Tambahan untuk amandemen regulasi pada SOLAS telah disetujui (regulasi II-1/25-1) terkait water level 
detectors di kapal kargo dengan banyak ruang muat selain bulk carriers dan tankers. Amandemen ini 
diusulkan untuk diberlakukan pada kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2024. Menurut 
draft amandemen regulasi, bahwa kapal kargo yang memiliki banyak ruang muat selain bulk carriers 
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dan tankers yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2023 harus dilengkapi dengan water level 
detectors di setiap ruang muat yang difungsikan untuk dry cargoes. 

 
E. AMENDMENTS TO THE 2011 ESP CODE (Agenda Item 10) 

Ketentuan-ketentuan untuk Remote Inspection Techniques (RITs)  

Sehubungan dengan draft amandemen ESP Code 2011 untuk memperbolehkan penggunaan Remote 
Inspection Techniques (RITs), Sub-Committee, secara umum mendukung usulan tersebut. Akan tetapi, 
hal ini membutuhkan pertimbangan yang lebih luas dan IMO mempertimbangkan untuk mengambil 
pendekatan menyeluruh dalam pengaturan RITs, termasuk hal-hal di bawah lingkup instrument IMO 
lain yang mungkin dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, Sub-Committee setuju untuk mengundang 
Member States yang tertarik dan organisasi internasional untuk mengajukan usulan terkait hal tersebut 
ke Sub-Committee untuk dijadikan pertimbangan. 

Sebagai tambahan, penting untuk dicatat bahwa penggunaan RIT tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan pekerjaan surveyor, tetapi untuk memastikan bahwa surveyor memiliki kebebasan 

menggunakan RIT pada waktu yang tepat. 

Thickness measurements at the first renewal survey of double hull oil tankers  

Sub-Committee mempertimbangkan usulan untuk mengamandemen ESP Code 2011 dimana cukup 

area yang dicurigai saja yang dipertimbangkan untuk pengukuran ketebalan pada survey pembaruan 

pertama untuk kapal tangki minyak lambung ganda (double hull oil tankers). 

Selanjutnya, Sub-Committee menyetujui draft amandemen annex 2 part A dari annex B ESP Code 

2011, yang telah diamandemen oleh resolusi MSC.461(101) untuk diajukan ke MSC 102 untuk 

mendapat persetujuan dan selanjutnya diadopsi.  

F. UNIFIED INTERPRETATION TO PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT-
RELATED CONVENTIONS (Agenda Item 11) 

Unified interpretation of regulation 25(3) of the International Convention on Load Lines, 1966, 

as modified by the 1988 Protocol relating thereto  

Sub-Committee mempertimbangkan usulan terkait unified interpretation International Convention on 

Load Lines, 1966 regulasi 25(3), yang telah dimodifikasi oleh Protokol 1988, tentang pengaturan jalur 

guard rails untuk perlindungan terhadap awak kapal, untuk mengisi celah pada term “superstructure” 

pada Konvensi, khususnya yang mensyaratkan tiga jalur untuk guard rails (daripada hanya 2) untuk 

desain modern superstructure geladak terbuka pada kapal besar.  

Dalam mempertimbangkan draft unified interpretation yang diusulkan pada LL Protokol 1988, Sub-
Committee, sembari memastikan bahwa hal tersebut merupakan hal penting terkait keselamatan dan 
bahwa terdapat celah regulasi dengan memperhatikan pengaturan guard rails pada superstructure 
geladak terbuka di kapal besar, setuju bahwa unified interpretation tidak akan menjadi solusi yang tepat, 
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oleh sebab itu, mengundang Member States yang tertarik dan organisasi internasional untuk 
mengajukan usulan output baru ke Maritime Safety Committee (MSC). 

G. REVIEW OF MANDATORY REQUIREMENTS IN THE SOLAS, MARPOL AND LOAD LINES 
CONVENTIONS AND THE IBC AND IGC CODES REGARDING WATERTIGHT DOORS ON CARGO 
SHIPS (Agenda Item 12) 
 
Untuk memecahkan beberapa ketidak-konsistenan antara persyaratan di SOLAS, MARPOL dan Load 
Line Conventions, the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) dan the International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) mengenai pintu-pintu di sekat kedap 
air, draft amandemen untuk  Marpol Annex 1 regulasi 28.3.1 yang telah diamandemen, the International 
Convention on Load Lines 1966 Protokol 1988 regulasi 27(13)(a) yang telah diamandemen, IBC Code 
paragraph 2.9.2.1, dan IGC Code paragraph 2.7.1.1 telah diselesaikan. 

 
H. ANY OTHER BUSINESS (Agenda Item 15) 

Correction to the Guidelines for safe access to tanker bows (resolution MSC.62(67)) with regard 

to foot-stops  

Sub-Committee mempertimbangkan usulan untuk mengamandemen Guidelines for safe access to 

tanker bows (Res. MSC.62(67)) mengenai foot-stops dengan maksud untuk mereplikasi ketentuan 

wajib pada foot-stops di International Convention on Load Lines 1966 regulasi 25-1(2)(e) dan (f), yang 

telah diadopsi oleh resolusi MSC.143(77), setelah disetujuinya resolusi MSC.62(67). 

Melanjutkan diskusi, Sub-Committee menyetujui draft amandemen Guidelines for safe access to tanker 

bows (Res.MSC.62(67)), untuk pengajuan ke MSC 102 untu selanjutnya diadopsi sebagai koreksi minor 

untuk diseminasi sebagai resolusi MSC.62(67)/Rev.1. 

Minor correction to the 1988 LL Protocol  

Sub-Committee mempertimbangkan usulan terkait koreksi editorial minor terhadap LL Protokol 1988 

regulasi 22 (1)(g), yang telah diamandemen, dengan menghapus referensi “inlets”, yang dianggap oleh 

sponsor sebagai kesalahan editorial. 

Kemudian, Sub-Committee setuju dengan draft amandemen LL Protokol 1988, untuk pengajuan ke 

MSC 102 untuk disetujui, dengan tujuan untuk adopsi berikutnya sebagai koreksi minor. 

Clarification on the minimum width of the double-side skin construction of general dry cargo 

ships of less than 150 m in length which occasionally carry dry cargoes in bulk  

Dengan memperhatikan dokumen yang dikirimkan ke SDC 7 untuk mencari klarifikasi terkait aplikasi 

lebar minimum konstruksi double-side skin untuk kapal general dry cargo dengan lebar kurang dari 

150m, dan yang mengangkut kargo kering dalam jumlah besar pada saat tertentu, Sub-Committee telah 
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berdiskusi dan setuju, secara prinsip, bahwa pemberlakuan untuk lebar minimum agar diberlakukan 

untuk kapal dengan panjang 150m dan lebih. 

Namun, amandement yang diusulkan untuk klarifikasi term “bulk carrier” dan petunjuk untuk 

pemberlakuan regulasi di SOLAS untuk kapal yang mengangkut kargo kering dalam jumlah besar pada 

saat tertentu dan yang tidak ditentukan sebagai bulk carrier sesuai regulasi XII/1.1 dan chapter II-1(Res. 

MSC.277(85)), tidak dapat dianggap sebagai koreksi minor, karena itu, usulan output baru akan 

dibutuhkan dan Member States dan organisasi internasional diundang untuk mengajukan usulan output 

baru. 

Guidelines for wing-in-ground craft  

Mengikuti instruksi SDC 6 untuk meng-update referensi yang belum ter-update pada Guidelines for 

wing-in-ground craft (MSC.1/Circ.1592), Sub-Committee mempertimbangkan usulan tentang 

bagaimana melakukan analisis komprehensif terkait existing instrument untuk WIG craft dengan 

maksud untuk meng-update referensi yang belum ter-update dan untuk memberi rekomendasi kepada 

MSC 102 untuk mempertimbangkan kelanjutan pekerjaan pada WIG craft, dengan memasukkan item 

output pada agenda SDC Sub-Committee. 

Setelah diskusi, Sub-Committee mengundang Member States yang tertarik dan organisasi internasional 

untuk menyediakan usulan output baru kepada Committee, sesuai dengan MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.1, 

untuk melakukan ulasan komprehensif tentang Guidelines for wing-in-ground craft (MSC.1/Circ.1592). 

 

 

 

 

 


